
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 24 ส.ค. 64 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป"าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ* 

- คทช.การจัดท่ีดินทำกินท่ียั่งยืนแม� "ไม�ได�กรรมสิทธิ์" แต� "รับรองสิทธิ" (ไทยรัฐ 24 สิงหาคม 2564 หน�า 7) 

- คทช.แม�ไม�ได�กรรมสิทธิ์ แต�ได� รับรองสิทธิ ท่ีม่ันคง (มติชน 23 สิงหาคม 2564 หน�า 12) 

- ทส.ชู'หนึ่งเดียว'-สร�างสุข (ข�าวสด 23 สิงหาคม 2564 หน�า 2) 

- ข�าวทะลุคน: สุรชัย อจลบุญ นั่งอธิบดีกรมป8าไม� (ข�าวสด 25 สิงหาคม 2564 หน�า 7) 

- อัยการสั่งฟ:องลุงพล-ยูทูบเบอร< (เดลินิวส< 25 สิงหาคม 2564 หน�า 1,12) 

ข�าวเว็บไซต* 

ลุงพล วาง 2 แสนประกัน คดีตัดต�นกระถินป8า-ทำร�ายร�างกายนักข�าว  ( ช�อง 7 HD 23 สิงหาคม 2564 )        

https://news.ch7.com/detail/509671 

สั่งฟ:อง ‘ลุงพล-2ยูทูบเบอร<’! ทำร�ายสื่อ-ตัดกระถินป8าสร�างพญานาค ( เดลินิวส< 23 สิงหาคม 2564 ) 

https://www.dailynews.co.th/news/191935/ 

อัยการส�งฟ:อง ลุงพล – 2 ยูทูบเบอร< คดีทำร�ายนักข�าว-ตัดต�นกระถินป8า ศาลให�ประกัน นัด 17 ก.ย.  

( มติชน 23 สิงหาคม 2564 )   https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2901552 

อัยการส�งฟ:อง “ลุงพล” พร�อม 2 ยูทูปเบอร<คดีตัดไม�ป8าสงวน ยื่นเงินสด 2 แสนประกันตัว ( ผู�จัดการ 23 สิงหาคม 2564 )  

https://mgronline.com/local/detail/9640000083080 

"เสรีพิศุทธ<" แจ�งความดำเนินคดี อธิบดีกรมป8าไม� ในข�อหาความผิด ม.157 กรณีสร�างท�าเทียบเรือหน�าบ�าน 

( สยามรัฐ 23 สิงหาคม 2564 ) https://siamrath.co.th/n/273877  https://today.line.me/th/v2/article/kgp0Jw 

"เสรีพิศุทธ<" แจ�งความดำเนินคดี อธิบดีกรมป8าไม� ในข�อหาความผิด ม.157 กรณีสร�างท�าเทียบเรือหน�าบ�าน  

( ข�าว 24 ช.ม. 23 สิงหาคม 2564 )  https://khao24h.net/share/news-34-3-
b3c44451dd34dc95b5a569ea5cdf0076 

 พล.ต.อ.เสรีพิสุทธ< แจ�งความดำเนินคดีอธิบดีกรมป8าไม�และเจ�าหน�าท่ี กระทำความผิดตาม ม.157 

( voice tv 23 สิงหาคม 2564 ) https://www.youtube.com/watch?v=X0SHy7NRv2Q 

ตรวจยึดไม�ประดู� จำนวน 17 ท�อน มูลค�าเกือบ 4 แสนบาท พร�อมผู�ต�องหาสารภาพรับจ�างขนมาจากอุดรฯ 
( makkhaeng 23 สิงหาคม 2564 ) https://www.youtube.com/watch?v=41jiVpoJNs8 
 



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23226
วันที่: อังคาร 24 สิงหาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 7(บน)

หัวข้อข่าว: คทช.การจัดที่ดินทำกินที่ยั่งยืนแม้ "ไม่ได้กรรมสิทธิ์" แต่ "รับรองสิทธิ" ที่...

รหัสข่าว: C-210824009037(24 ส.ค. 64/02:11) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 117.86 Ad Value: 129,646 PRValue : 388,938 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15870
วันที่: จันทร์ 23 สิงหาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(บน)

หัวข้อข่าว: คทช.แม้ไม่ได้กรรมสิทธิ์ แต่ได้ รับรองสิทธิ ที่มั่นคง

รหัสข่าว: C-210823020005(23 ส.ค. 64/03:14) หน้า: 1/3

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 114.94 Ad Value: 126,434 PRValue : 379,302 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15870
วันที่: จันทร์ 23 สิงหาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(บน)

หัวข้อข่าว: คทช.แม้ไม่ได้กรรมสิทธิ์ แต่ได้ รับรองสิทธิ ที่มั่นคง

รหัสข่าว: C-210823020005(23 ส.ค. 64/03:14) หน้า: 2/3

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 114.94 Ad Value: 126,434 PRValue : 379,302 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15870
วันที่: จันทร์ 23 สิงหาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(บน)

หัวข้อข่าว: คทช.แม้ไม่ได้กรรมสิทธิ์ แต่ได้ รับรองสิทธิ ที่มั่นคง

รหัสข่าว: C-210823020005(23 ส.ค. 64/03:14) หน้า: 3/3

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 114.94 Ad Value: 126,434 PRValue : 379,302 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11226
วันที่: จันทร์ 23 สิงหาคม 2564
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: ทส.ชู'หนึ่งเดียว'-สร้างสุข

รหัสข่าว: C-210823012045(23 ส.ค. 64/05:39) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 11.72 Ad Value: 12,892 PRValue : 38,676 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11228
วันที่: พุธ 25 สิงหาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 7(ขวา)

คอลัมน์: ข่าวทะลุคน: สุรชัย อจลบุญ นั่งอธิบดีกรมป่าไม้

รหัสข่าว: C-210825037039(24 ส.ค. 64/07:44) หน้า: 1/1

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 20.84 Ad Value: 22,924 PRValue : 68,772 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26249
วันที่: พุธ 25 สิงหาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: อัยการสั่งฟ้องลุงพล-ยูทูบเบอร์

รหัสข่าว: C-210825035133(24 ส.ค. 64/08:50) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 38.39 Ad Value: 80,619 PRValue : 241,857 คลิป: สี่สี(x3)



 

ลุงพล วาง 2 แสนประกัน คดีตัดต�นกระถินป�า-ทำร�ายร�างกายนักข�าว 

วันท่ี 23 ส.ค. 2564  https://news.ch7.com/detail/509671 

23 ส.ค. 64 อัยการจังหวัดมุกดาหาร ส�งฟ>องนายไชยAพล วิภา หรือลุงพล คดีตัดต�นกระถินป�า และทำร�ายร�างกายนักข�าว 

ซ่ึงให�การปฎิเสธท้ัง 2 คดี ศาลให�ประกันตัวเปLนเงินสด 200,000 บาท ส�วนยูทูบเบอรA 2 คน คดีตัดต�นกระถินป�า ท้ัง 2 คน

ให�การปฎิเสธ โดยใช�หลักทรัพยAประกันตัวคนละ 100,000 บาท โดยศาลจังหวัดมุกดาหาร นัดมาวันท่ี 17 ก.ย. 64          

สืบเนื่องจาก เจ�าหน�าท่ีป�าไม�มุกดาหาร เข�าแจ�งข�อกล�าวหากับนายไชยAพล พร�อมยูทูบเบอรA 2 คน  ในข�อหาตัดไม�ในเขตป�า

สงวนดงภูพาน หลังมีหลักฐานคลิปยูทูบเบอรAกำลังตัดต�นกระถินป�า 4 ต�น ตรงจุดสร�างพญานาคและปรับพ้ืนท่ี   โดย

หลังจากมีคลิปการตัดไม�ของนายไชยAพล พร�อมกับมีเหล�ายูทูบเบอรAเปLนคนช�วยตัดช�วยลากต�นไม� โดยได�ทำการเผยแพร�

เม่ือ วันท่ี 20 พ.ย. 63 

โดยเม่ือวันท่ี 1 ก.พ. 64 ได�มีเจ�าหน�าท่ีนอกเครื่องแบบจากหน�วยป>องกันรักษาป�าท่ี มห.2 (ดงหลวง) เข�ามาตรวจสอบ

พร�อมกับวัดขนาดของตอไม�ท่ียังคงเหลืออยู� โดยได�มีการถ�ายรูปสภาพท่ัวไป พร�อมกับตามหาชิ้นส�วนของไม�ท่ีได�ถูกนำไปท้ิง

บริเวณใกล�เคียง บางส�วนได�ถูกนำไปใช�ไปท่ีพักคนงานก�อสร�าง หลังจากเข�าเก็บหลักฐานแล�ว พบว�าเปLนต�นกระถินป�า และ

ได�รับการยืนยันว�าเปLนต�นไม�ข้ึนเองตามธรรมชาติในเขตป�าสงวนแห�งชาติป�าดงภูพาน จ.มุกดาหาร 

 

 

 

 

 

 

 



 

สั่งฟ>อง ‘ลุงพล-2ยูทูบเบอรA’! ทำร�ายสื่อ-ตัดกระถินป�าสร�างพญานาค 

อัยการจังหวัดมุกดาหาร สั่งฟ>อง ลุงพล 2 คดี ทำร�ายนักข�าว กับคดีร�วม 2 ยูทูบเบอรA ตัดต�นกระถินป�าปรับพ้ืนท่ีสร�าง

พญานาค เขตป�าสงวนดงภูพาน ท้ัง 3 ปฏิเสธทุกข�อหาประกันตัวสู� ศาลนัด 17 ก.ย.นี้ 

23 สิงหาคม 2564     https://www.dailynews.co.th/news/191935/ 

เม่ือวันท่ี 23 ส.ค. ผู�สื่อข�าวรายงานว�า อัยการจังหวัดมุกดาหาร สั่งฟ>องนายไชยAพล วิภา หรือลุงพล คดีตัดต�นกระถินป�า 

เพ่ือเคลียรAพ้ืนท่ีสร�างพญานาค อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร และทำร�ายร�างกายนักข�าว เบ้ืองต�น ลุงพล ให�การปฏิเสธท้ัง 2 คดี 

ศาลให�ประกันตัวเปLนเงินสด 200,000 บาท ส�วนยูทูบเบอรA 2 คน คดีตัดต�นกระถินป�า ท้ัง 2 คนให�การปฏิเสธ ใช�

หลักทรัพยAประกันตัวคนละ 100,000 บาท โดยศาลจังหวัดมุกดาหาร นัดมาวันท่ี 17 ก.ย.นี้ 

สืบเนื่องจาก เจ�าหน�าท่ีป�าไม�มุกดาหาร เข�าแจ�งข�อกล�าวหากับลุงพล พร�อมยูทูบเบอรA 2 คน ข�อหาตัดไม�ในเขตป�าสงวนดง

ภูพาน หลังมีหลักฐานคลิปยูทูบเบอรAกำลังตัดต�นกระถินป�า 4 ต�น ตรงจุดสร�างพญานาคเพ่ือปรับพ้ืนท่ี โดยหลังจากมีคลิป

การตัดไม�ของลุงพล กับเหล�ายูทูบเบอรA เปLนคนช�วยตัด ช�วยลากต�นไม� เผยแพร�เม่ือวันท่ี 20 พ.ย. 2563  

จากนั้นวันท่ี 1 ก.พ. 2564 มีเจ�าหน�าท่ีนอกเครื่องแบบจากหน�วยป>องกันรักษาป�าท่ี มห.2 (ดงหลวง) เข�ามาตรวจสอบเก็บ

หลักฐานวัดขนาดตอไม�ท่ีเหลืออยู� ถ�ายรูปสภาพท่ัวไป และตามหาหลักฐานชิ้นส�วนไม�ท่ีถูกนำไปท้ิงบริเวณใกล�เคียง

บางส�วนได� รวมถึงถูกนำไปใช�ไปทำท่ีพักคนงานก�อสร�าง อย�างละเอียดแล�วพบว�า เปLนต�นกระถินป�า ยืนยันได�ว�าเปLนต�นไม�ท่ี

ข้ึนเองตามธรรมชาติในเขตป�าสงวนแห�งชาติป�าดงภูพาน จ.มุกดาหาร จึงมีการแจ�งความดำเนินคดีดังกล�าว  

 

 

 

 

 



 

อัยการส�งฟ>อง ลุงพล – 2 ยูทูบเบอรA คดีทำร�ายนักข�าว-ตัดต�นกระถินป�า ศาลให�ประกัน นัด 17 ก.ย. 

วันท่ี 23 สิงหาคม 2564 - 21:36 น.    https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2901552 

อัยการจังหวัดมุกดาหาร ส�งฟ>องนายไชยAพล วิภา คดีตัดต�นกระถินป�า และทำร�ายร�างกายนักข�าว ให�การปฎิเสธท้ัง 2 คดี 

ศาลให�ประกันตัวเปLนเงินสด 200,000 บาท ส�วนยูทูบเบอรA 2 คน คดีตัดต�นกระถินป�า ท้ัง 2 คนให�การปฎิเสธ โดยใช�

หลักทรัพยAประกันตัวคนละ 100,000 บาท โดยศาลจังหวัดมุกดาหาร นัดมาวันท่ี 17 กันยายน 64 

เม่ือวันท่ี 23 ส.ค.64 อัยการจังหวัดมุกดาหาร ส�งฟ>องนายไชยAพล วิภา หรือลุงพล คดีตัดต�นกระถินป�า และทำร�ายร�างกาย

นักข�าว ให�การปฎิเสธท้ัง 2 คดี ศาลให�ประกันตัวเปLนเงินสด 200,000 บาท ส�วนยูทูบเบอรA 2 คน คดีตัดต�นกระถินป�า ท้ัง 2 

คนให�การปฎิเสธ โดยใช�หลักทรัพยAประกันตัวคนละ 100,000 บาท โดยศาลจังหวัดมุกดาหาร นัดมาวันท่ี 17 กันยายน 64 

สืบเนื่องจาก เจ�าหน�าท่ีป�าไม�มุกดาหาร เข�าแจ�งข�อกล�าวหากับลุงพลพร�อมเหล�ายูทูบเบอรA 2 คน ในข�อหาตัดไม�ในเขตป�า

สงวนดงภูพาน หลังมีหลักฐานคลิปยูทูบเบอรAกำลังตัดต�นกระถินป�า 4 ต�น ตรงจุดสร�างพญานาคและปรับพ้ืนท่ี โดย

หลังจากมีคลิปการตัดไม�ของนายไชยAพล วิภาหรือลุงพล พร�อมกับมีเหล�ายูทูบเบอรAเปLนคนช�วยตัดช�วยลากต�นไม� โดยได�ทำ

การเผยแพร�เม่ือ วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2563 และโดยเม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธุA 2564 ได�มีเจ�าหน�าท่ีนอกเครื่องแบบจาก

หน�วยป>องกันรักษาป�าท่ีมห.2 (ดงหลวง) เข�ามาตรวจสอบพร�อมกับวัดขนาดของตอไม�ท่ียังคงเหลืออยู� โดยได�มีการถ�ายรูป

สภาพท่ัวไป พร�อมกับตามหาชิ้นส�วนของไม�ท่ีได�ถูกนำไปท้ิงบริเวณใกล�เคียง บางส�วนได�ถูกนำไปใช�ไปท่ีพักคนงานก�อสร�าง 

หลังจากเข�าเก็บหลักฐานแล�ว พบว�าเปLนต�นกระถินป�า และได�รับการยืนยันว�าเปLนต�นไม�ข้ึนเองตามธรรมชาติในเขตป�า

สงวนแห�งชาติป�าดงภูพาน จ.มุกดาหาร 

 

 

 



 

อัยการส�งฟ>อง “ลุงพล” พร�อม 2 ยูทูปเบอรAคดีตัดไม�ป�าสงวน ยื่นเงินสด 2 แสนประกันตัว 

23 ส.ค. 2564  ผู�จัดการออนไลนA   https://mgronline.com/local/detail/9640000083080 

มุกดาหาร - อัยการจังหวัดมุกดาหารส�งฟ>อง “ลุงพล” นายไชยAพล วิภา คดีตัดต�นกระถินป�า และทำร�ายร�างกายนักข�าว 

เจ�าตัวให�การปฏิเสธท้ัง 2 คดี ศาลให�ประกันตัวเปLนเงินสด 200,000 บาท ส�วนยูทูปเบอรA 2 คนคดีตัดต�นกระถินป�าก็ให�

การปฏิเสธและใช�หลักทรัพยAประกันตัวคนละ 100,000 บาท ศาลนัดครั้งถัดไป 17 ก.ย.นี้ 

รายงานข�าวแจ�งว�า วันนี้ (23 ส.ค.) อัยการจังหวัดมุกดาหารส�งฟ>อง นายไชยAพล วิภา หรือลุงพล คดีตัดต�นกระถินป�า และ

ทำร�ายร�างกายนักข�าว โดยนายไชยAพลได�ให�การปฏิเสธท้ัง 2 คดี ศาลให�ประกันตัวเปLนเงินสด 200,000 บาท ส�วนยูทูป

เบอรA 2 คน คดีตัดต�นกระถินป�า ท้ัง 2 คนก็ให�การปฏิเสธ โดยใช�หลักทรัพยAประกันตัวคนละ 100,000 บาท โดยศาล

จังหวัดมุกดาหารนัดมาวันท่ี 17 กันยายน 64 

ท้ังนี้ สืบเนื่องจากเจ�าหน�าท่ีป�าไม�มุกดาหารเข�าแจ�งข�อกล�าวหาต�อนายไชยAพล พร�อมยูทูปเบอรA 2 คน ในข�อหาตัดไม�ในเขต

ป�าสงวนดงภูพาน โดยมีหลักฐานเปLนคลิปยูทูปเบอรAกำลังตัดต�นกระถินป�า 4 ต�น ตรงจุดสร�างพญานาคและปรับพ้ืนท่ี 

หลังจากมีคลิปการตัดไม�ของนายไชยAพลพร�อมกับมียูทูปเบอรAเปLนคนช�วยตัดช�วยลากต�นไม� เผยแพร�เม่ือวันท่ี 20 

พฤศจิกายน 2563 

ต�อมาวันท่ี 1 กุมภาพันธA 2564 ได�มีเจ�าหน�าท่ีนอกเครื่องแบบจากหน�วยป>องกันรักษาป�าท่ี มห.2 (ดงหลวง) เข�ามา

ตรวจสอบพร�อมกับวัดขนาดของตอไม�ท่ียังคงเหลืออยู� 

โดยได�มีการถ�ายรูปสภาพท่ัวไป พร�อมกับตามหาชิ้นส�วนของไม�ท่ีได�ถูกนำไปท้ิงบริเวณใกล�เคียง บางส�วนได�ถูกนำไปใช�สร�าง

ท่ีพักคนงานก�อสร�าง หลังจากเข�าเก็บหลักฐานแล�ว พบว�าเปLนต�นกระถินป�า และได�รับการยืนยันว�าเปLนต�นไม�ข้ึนเองตาม

ธรรมชาติในเขตป�าสงวนแห�งชาติป�าดงภูพาน จ.มุกดาหาร 

 



 

"เสรีพิศุทธA" แจ�งความดำเนินคดี อธิบดีกรมป�าไม� ในข�อหาความผิด ม.157 กรณีสร�างท�าเทียบเรือหน�าบ�าน   

 สยามรัฐออนไลนA  23 สิงหาคม 2564  https://siamrath.co.th/n/273877      

https://today.line.me/th/v2/article/kgp0Jw 

เม่ือเวลา 09.30 น. วันท่ี 23 ส.ค.64 ท่ีบก.ปทส. พล.ต.อ.เสรีพิศุทธA เตมียเวส หัวหน�าพรรคเสรีรวมไทย ฐานะประธาน

คณะกรรมาธิการ (กมธ.) ป>องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู�แทนราษฎร เดินทางเข�าพบพล.ต.ต.

พิทักษA อุทัยธรรม ผบก.ปทส. เพ่ือแจ�งความดำเนินคดีกับ นายอดิศร นุชดำรงคA อธิบดีกรมป�าไม� ในฐานะ ผอ.ศูนยA

ปฏิบัติการพิทักษAป�า (ศปก.พป.) และผู�ท่ีเก่ียวข�อง ในข�อหาความผิด ม.157 กรณีแจ�งเอาผิดตนก�อสร�างท�าเทียบเรือริมฝklง

แม�น้ำเจ�าพระยาฝklงตะวันออก ติดกับโฉนดท่ีดินเลขท่ี 4295 ต.บางกระบือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร บุกรุกป�าตาม พ.ร.บ.

ป�าไม� พ.ศ 2484 มาตรา 54 ฐานก�อสร�าง หรือยึดถือ หรือครอบครองป�า เพ่ือตนเองหรือผู�อ่ืนโดยไม�ได�รับอนุญาต 

สืบเนื่องจากท�าเทียบเรือริมฝklงแม�น้ำเจ�าพระยาตะวันออก ซ่ึงเคยมีการแจ�งความดำเนินคดีไว�ท่ี บก.ปทส.ไปแล�ว เม่ือปn 

2552 ซ่ึงอัยการสั่งไม�ฟ>อง ซ่ึงมีการดูพยานหลักฐาน มีการสอบพยาน กรมเจ�าท�า ก็สั่งไม�ฟ>องไปในครั้งนั่น จนกระท่ังตนมี

การกำหนดประเด็นท่ีจะให�คณะกรรมาธิการ (กมธ.) ป>องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู�แทนราษฎร 

ตรวจสอบ พล.อ.ประยุทธA จันทรAโอชา นายกรัฐมาตรี ก็เลยมีการมีนำนายสิระ และคุณปารีณา เข�ามาร�วมสอบสวนเพ่ือให�

ผมยุติการเรื่องพล.อ.ประยุทธA ให�ได� แต�เม่ือทำอะไรไม�ได�ก็ส�งคนอ่ืนๆเข�ามาอีกเพราะอะไรคืออะไรก็รู�อยู�แล�ว ตนก็ยังคง

เปLนประธานคณะกรรมาธิการ อยู� ส�วนคุณปารีณา ก็ถูกศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน�าท่ีก็ไม�รู�จะรอดคุกหรือเปล�า ส�วนคุณสิระ ก็

หลายคดีถูกผมเสนอถอดถอนเรื่องเคยติดคุกมาก�อน 

ต�อมากรมป�าไม�ได�มีการกล�าวหาตนท่ี บก.ปทส. ว�าท�าเทียบเรื่อท่ีตนสร�างในแม�น้ำเจ�าพระยาบุกรุกป�า ทำให�คนงงท้ัง

ประเทศ ซ่ึงตนทราบดีว�ากฏหมาย มีการกำหนดให�แม�น้ำลำคลองเปLนสาธารณะสมบัติท่ีประชาชนใช�ร�วมกัน ถ�าตีความ

ตามกรมป�าไม� ถนนท่ีเราใช�กันอยู�ทุกวันนี้เดิมทีก็เปLนป�า เพราะถือว�าเปLนท่ีดินท่ียังไม�มีการออกกรรมสิทธิ์ให�ผู�ใด เพียงแต�

ให�กรุงเทพมหานครเปLนผู�ดูแล ในส�วนของกรมป�าไม�ให�ดูแม�น้ำลำคลองในป�าสงวนเท�านั้นไม�ใช�เลอะเทอะเปราะเปqrอนมาถึง

แม�น้ำลำคลองทุกสาย ซ่ึงตนก็ไม�ได�ใส�ใจอะไรเพราะผมก็รู�ว�าผมไม�ได�ทำผิดกฎหมาย 

ก�อนหน�านี้ตนเคยได�เรียกนายชีวภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป�าไม� มาสอบถามในกรรมาธิการว�ายังยืนยันหรือไม�ว�า

แม�น้ำเจ�าพระยาเปLนป�า ซ่ึงได�รับคำยืนยันกลับมาว�าแม�น้ำเจ�าพระยานั้นเปLนป�าเพราะกฤษฎีกาได�ตีความไว� ตนจึงได�ให�ไป

อ�านกฏหมายแพ�งมาตรา 1304(2) ท่ีมีการระบุแม�น้ำลำคลองเปLนสาธารณะประโยชนAท่ีประชาชนใช�ร�วมกันได� ซ่ึงกฤษฎีกา



ตีความนั้นจะใหญ�กว�ากฎหมายได�อย�างไรอย�างไรก็ตามตามท่ีกฤษฎีการตีความในลักษณะนี้ย�อมส�งผลให�พ่ีน�องประชาน

ท่ัวไปได�รับความเดือดร�อน เพราะปkจจุบันนั้นไม�ได�มีสภาพเปLนป�าแล�ว จึงขอให�กรมป�าไม�ได�ทบทวนและนิยามการตีความ

ข้ึนมาใหม� ก็เอาตรงนี้มาฟ>องผม อย�างไรก็ดีถ�าเปLนเช�นนี้ตนให�เวลา 1 อาทิตยA ไปแจ�งความดำเนินคดีกับโรงแรมโอเรียน

เต็ล ห�างไอคอนสยาม และโรงแรมเพนนินซูลา รวมถึงท�าเทียบเรือของกองทัพเรือ กรมอู�ทหารเรือ ท�าเทียบเรือกรมเจ�าท�า 

ตลอดจนท�าเทียบเรือเอกชน ขนาดรัฐสภามีการท�าสร�างอาคารติดริมน้ำเจ�าพระยามีท�าเทียบเรือพร�อม ก็ยังไม�ได�ขอ

อนุญาต คุณก็ไปจัดการดำเนินคดีมาด�วย แต�เม่ือไม�มีการดำเนินการจึงได�มาร�องทุกขAกล�าวโทษให�ดำเนินคดีกับผู�ท่ีเก่ียวข�อง

ท้ังอดีตและปkจจุบันฐานปล�อยประละเลย พร�อมได�รวบรวมพยานหลักฐานมามอบให�พนักงานสอบสวนด�วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"เสรีพิศุทธA" แจ�งความดำเนินคดี อธิบดีกรมป�าไม� ในข�อหาความผิด ม.157 กรณีสร�างท�าเทียบเรือหน�าบ�าน 

https://khao24h.net/share/news-34-3-b3c44451dd34dc95b5a569ea5cdf0076 

เม่ือเวลา 09.30 น. วันท่ี 23 ส.ค.64 ท่ีบก.ปทส. พล.ต.อ.เสรีพิศุทธA เตมียเวส หัวหน�าพรรคเสรีรวมไทย ฐานะประธาน

คณะกรรมาธิการ (กมธ.) ป>องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู�แทนราษฎร เดินทางเข�าพบพล.ต.ต.

พิทักษA อุทัยธรรม ผบก.ปทส. 

เม่ือเวลา 09.30 น. วันท่ี 23 ส.ค.64 ท่ีบก.ปทส. พล.ต.อ.เสรีพิศุทธA เตมียเวส หัวหน�าพรรคเสรีรวมไทย ฐานะประธาน

คณะกรรมาธิการ (กมธ.) ป>องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู�แทนราษฎร เดินทางเข�าพบ พล.ต.ต.

พิทักษA อุทัยธรรม ผบก.ปทส. เพ่ือแจ�งความดำเนินคดีกับ นายอดิศร นุชดำรงคA อธิบดีกรมป�าไม� ในฐานะ ผอ.ศูนยA

ปฏิบัติการพิทักษAป�า (ศปก.พป.) และผู�ท่ีเก่ียวข�อง ในข�อหาความผิด ม.157 กรณีแจ�งเอาผิดตนก�อสร�างท�าเทียบเรือริมฝklง

แม�น้ำเจ�าพระยาฝklงตะวันออก ติดกับโฉนดท่ีดินเลขท่ี 4295 ต.บางกระบือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร บุกรุกป�าตาม พ.ร.บ.

ป�าไม� พ.ศ 2484 มาตรา 54 ฐานก�อสร�าง หรือยึดถือ หรือครอบครองป�า เพ่ือตนเองหรือผู�อ่ืนโดยไม�ได�รับอนุญาต 

สืบเนื่องจากท�าเทียบเรือริมฝklงแม�น้ำเจ�าพระยาตะวันออก ซ่ึงเคยมีการแจ�งความดำเนินคดีไว�ท่ี บก.ปทส.ไปแล�ว เม่ือปn 

2552 ซ่ึงอัยการสั่งไม�ฟ>อง ซ่ึงมีการดูพยานหลักฐาน มีการสอบพยาน กรมเจ�าท�า ก็สั่งไม�ฟ>องไปในครั้งนั่น จนกระท่ังตนมี

การกำหนดประเด็นท่ีจะให�คณะกรรมาธิการ (กมธ.) ป>องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู�แทนราษฎร 

ตรวจสอบ พล.อ.ประยุทธA จันทรAโอชา นายกรัฐมาตรี ก็เลยมีการมีนำนายสิระ และคุณปารีณา เข�ามาร�วมสอบสวนเพ่ือให�

ผมยุติการเรื่องพล.อ.ประยุทธA ให�ได� แต�เม่ือทำอะไรไม�ได�ก็ส�งคนอ่ืนๆเข�ามาอีกเพราะอะไรคืออะไรก็รู�อยู�แล�ว ตนก็ยังคง

เปLนประธานคณะกรรมาธิการ อยู� ส�วนคุณปารีณา ก็ถูกศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน�าท่ีก็ไม�รู�จะรอดคุกหรือเปล�า ส�วนคุณสิระ ก็

หลายคดีถูกผมเสนอถอดถอนเรื่องเคยติดคุกมาก�อน 

ต�อมากรมป�าไม�ได�มีการกล�าวหาตนท่ี บก.ปทส. ว�าท�าเทียบเรื่อท่ีตนสร�างในแม�น้ำเจ�าพระยาบุกรุกป�า ทำให�คนงงท้ัง

ประเทศ ซ่ึงตนทราบดีว�ากฏหมาย มีการกำหนดให�แม�น้ำลำคลองเปLนสาธารณะสมบัติท่ีประชาชนใช�ร�วมกัน ถ�าตีความ

ตามกรมป�าไม� ถนนท่ีเราใช�กันอยู�ทุกวันนี้เดิมทีก็เปLนป�า เพราะถือว�าเปLนท่ีดินท่ียังไม�มีการออกกรรมสิทธิ์ให�ผู�ใด เพียงแต�

ให�กรุงเทพมหานครเปLนผู�ดูแล ในส�วนของกรมป�าไม�ให�ดูแม�น้ำลำคลองในป�าสงวนเท�านั้นไม�ใช�เลอะเทอะเปราะเปqrอนมาถึง

แม�น้ำลำคลองทุกสาย ซ่ึงตนก็ไม�ได�ใส�ใจอะไรเพราะผมก็รู�ว�าผมไม�ได�ทำผิดกฎหมาย 

ก�อนหน�านี้ตนเคยได�เรียกนายชีวภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป�าไม� มาสอบถามในกรรมาธิการว�ายังยืนยันหรือไม�ว�า

แม�น้ำเจ�าพระยาเปLนป�า ซ่ึงได�รับคำยืนยันกลับมาว�าแม�น้ำเจ�าพระยานั้นเปLนป�าเพราะกฤษฎีกาได�ตีความไว� ตนจึงได�ให�ไป

อ�านกฏหมายแพ�งมาตรา 1304(2) ท่ีมีการระบุแม�น้ำลำคลองเปLนสาธารณะประโยชนAท่ีประชาชนใช�ร�วมกันได� ซ่ึงกฤษฎีกา

ตีความนั้นจะใหญ�กว�ากฎหมายได�อย�างไรอย�างไรก็ตามตามท่ีกฤษฎีการตีความในลักษณะนี้ย�อมส�งผลให�พ่ีน�องประชาน

ท่ัวไปได�รับความเดือดร�อน เพราะปkจจุบันนั้นไม�ได�มีสภาพเปLนป�าแล�ว จึงขอให�กรมป�าไม�ได�ทบทวนและนิยามการตีความ

ข้ึนมาใหม� ก็เอาตรงนี้มาฟ>องผม อย�างไรก็ดีถ�าเปLนเช�นนี้ตนให�เวลา 1 อาทิตยA ไปแจ�งความดำเนินคดีกับโรงแรมโอเรียน



เต็ล ห�างไอคอนสยาม และโรงแรมเพนนินซูลา รวมถึงท�าเทียบเรือของกองทัพเรือ กรมอู�ทหารเรือ ท�าเทียบเรือกรมเจ�าท�า 

ตลอดจนท�าเทียบเรือเอกชน ขนาดรัฐสภามีการท�าสร�างอาคารติดริมน้ำเจ�าพระยามีท�าเทียบเรือพร�อม ก็ยังไม�ได�ขอ

อนุญาต คุณก็ไปจัดการดำเนินคดีมาด�วย แต�เม่ือไม�มีการดำเนินการจึงได�มาร�องทุกขAกล�าวโทษให�ดำเนินคดีกับผู�ท่ีเก่ียวข�อง

ท้ังอดีตและปkจจุบันฐานปล�อยประละเลย พร�อมได�รวบรวมพยานหลักฐานมามอบให�พนักงานสอบสวนด�วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

พล.ต.อ.เสรีพิสุทธA แจ�งความดำเนินคดีอธิบดีกรมป�าไม�และเจ�าหน�าท่ี กระทำความผิดตาม ม.157 

https://www.youtube.com/watch?v=X0SHy7NRv2Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ตรวจยึดไม�ประดู� จำนวน 17 ท�อน มูลค�าเกือบ 4 แสนบาท พร�อมผู�ต�องหาสารภาพรับจ�างขนมาจากอุดรฯ 

23 ส.ค. 2021    https://www.youtube.com/watch?v=41jiVpoJNs8 

ตรวจยึดไม�ประดู� จำนวน 17 ท�อน มูลค�าเกือบ 4 แสนบาท พร�อมผู�ต�องหาสารภาพรับจ�างขนมาจากอุดรฯ นำไปส�งใน

พ้ืนท่ีหนองคาย 

เจ�าหน�าท่ีป�าไม� ร�วมกับเจ�าหน�าท่ีทหาร ตรวจยึดไม�ประดู� จำนวน 17 ท�อน มูลค�าเกือบ 4 แสนบาท พร�อมผู�ต�องหา 1 ราย 

สารภาพรับจ�างขนมาจาก อ.นายูง จังหวัดอุดรฯ นำไปส�งในพ้ืนท่ี อ.เมืองหนองคาย 

เม่ือช�วงสายของวันนี้ (21 ส.ค. 64) นายสุรศักด์ิ อัคคะปะชะ นักวิชาการป�าไม�ปฏิบัติการ หัวหน�าหน�วยป>องกันและพัฒนา

ป�าไม�สังคม ,  จ.ส.อ.ณัฏฐชัย ชมชัย ผบ.หมู� สห.มทบ.24 , นายบัวเรียน พลายงาม เจ�าหน�าท่ีตรวจป�า พร�อมเจ�าหน�าท่ีป�า

ไม�หน�วยป>องกันและพัฒนาป�าไม�สังคม และเจ�าหน�าท่ีทหาร มทบ.24 ได�ร�วมกันนำไม�ประดู� จำนวน 17 ท�อน ปริมาตร 

11.048 ลบ.ม. มูลค�าประมาณ 386,000 บาท รถบรรทุกสิบล�อยี่ห�ออีซูซุ สีขาว ทะเบียน 81-7810 สกลนคร มูลค�า

ประมาณ 5 แสนบาท พร�อมผู�ต�องหาท่ีเจ�าหน�าท่ีร�วมกันจับกุมได� คือนายศักด์ิสิทธิ์ ท�าวมะลิ อายุ 41 ปn ท่ีอยู� 180 หมู� 4 

ต.ห�วยหลัว อ.บ�านม�วง จ.สกลนคร ส�งให�กับพนักงานสอบสวน สภ.นาง้ิว อ.สังคม จังหวัดหนองคาย 

การจับกุมไม�ประดู�ครั้งนี้ โดยการอำนวยการของ พ.อ.วีรพงษA คำสิทธิ์ รอง ผอ.กอ.รมน.หนองคาย ,นายสมชาย เลขา

วิวัฒนA ผู�อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 6 (อุดรธานี) สืบเนื่องจากเม่ือ เวลา 01.00 น. (วันท่ี 21 ส.ค. 2564) 

ขณะเจ�าหน�าท่ีชุดจับกุม ต้ังจุดตรวจบูรณาการร�วมกัน บนถนนทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 211 จุดตรวจร�วมตำบลบ�าน

ม�วง อำเภอสังคม พบรถของผู�ต�องหาขับรถบรรทุกไม�ผ�านมา จึงได�ขอตรวจค�นและตรวจสอบเอกสารเก่ียวกับการขนไม� แต�

ผู�ต�องหาไม�มีเอกสารใด ๆ มาแสดง เจ�าหน�าท่ีชุดจับกุมจึงได�แจ�งข�อกล�าวหามีความผิดตามพระราชบัญญัติป�าไม�

พุทธศักราช 2484 มาตรา 69 ฐานมีไม�หวงห�ามอันยังมิได�แปรรูปไว�ในครอบครอง โดยมิได�รับอนุญาตจากพนักงาน

เจ�าหน�าท่ี พร�อมควบคุมตัวไว� 

จากการสอบสวนเบ้ืองต�น นายศักด์ิสิทธิ์ รับสารภาพว�า ได�รับจ�างขนไม�ประดู�จาก อ.นายูง จ.อุดรธานี ไปส�งในพ้ืนท่ี อ.

เมืองหนองคาย 


